
Hoe kun je op lokaal niveau het VN-Vrouwenverdrag gebruiken 
om de positie van vrouwen te verbeteren?

Een workshop over het inzetten van mensenrechten voor verandering

Wanneer: Donderdag 7 november 19-22 uur
Waar: Arnhemsestraatweg 19 in Velp (gebouw van Spectrum)

Vrouwen hebben rechten, mensenrechten. Deze zijn opgenomen in verdragen, zoals het VN-
Vrouwenverdrag. De Nederlandse overheid heeft dit verdrag ondertekend, en heeft daarom de 
verplichting om vrouwen te beschermen tegen discriminatie, en maatregelen te nemen om de 
positie van vrouwen te verbeteren.
Deze verplichting geldt niet alleen voor de rijksoverheid, maar ook voor provincie en gemeente.

Organisaties  die  opkomen  voor  de  belangen  van  vrouwen  kunnen  veel  hebben  aan 
mensenrechtenverdragen. Niet alleen omdat de daarin staat beschreven welke rechten vrouwen 
hebben, maar ook omdat de overheid met het ondertekenen van de verdragen al heeft beloofd 
voor die rechten op te komen. 
Ook op lokaal niveau kun je je lobby versterken door je te beroepen op mensenrechten.

Voor organisaties in Oost-Nederland die op lokaal niveau opkomen voor de belangen van vrouwen 
organiseren  we  een  workshop.  In  deze  workshop  krijgen  de  deelnemers  informatie  over 
mensenrechten en het VN-Vrouwenverdrag. We staan stil bij 'verandering': welke veranderingen 
wil je bereiken, en welke aangrijpingspunten zijn daarvoor? En de deelnemers maken kennis met 
een  stap-voor-stap-methode  om mensenrechten  in  hun  werk  te  gebruiken,  en  passen  deze 
methode direct toe op de door henzelf aangedragen actiepunten.
De deelnemers ontvangen een informatiemap.

De workshop wordt verzorgd door Margreet de Boer (Rights4Change, deskundige op het gebied 
van  het  VN-Vrouwenverdrag  en  mensenrechten-tools)  en  Anne-Floor  Dekker  (Vluchtelingen 
Organisaties Nederland, coördinator van het Changemakers-programma).
De workshop wordt georganiseerd in samenwerking met Elan, expertisecentrum en het Netwerk 
VN-Vrouwenverdrag.

U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst door een e-mail te sturen naar 

a.dekker@vluchtelingenorganisaties.nl met daarin de volgende gegevens:

− naam

− organisatie

− e-mail-adres

− de onderwerpen waar uw organisatie zich mee bezig houdt

− een concreet actiepunt (m.b.t. de positie van vrouwen) waar u 
het komende half jaar mee aan de slag gaat/ wil gaan.  

Wij hopen u op 7 november te mogen ontmoeten!


